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Guns Don’t Kill People, People Kill People

שו"ת הרמ"א1

אמרינן פרק ב’ דמכות ]ז:[

אם בפתע פרט לקרן זוית בלא איבה פרט לשונא הדפו שדחפו בגופו או השליך עליו(   כב  ,   במדבר לה)ר "ת
( ואשרשמות כא, יג) להביא ירידה שהיא צורך עליה בלא צדיה פרט למתכוין לצד זה והלכה לה לצד אחר

לא צדה פרט למתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע

עכ"ל הגמרא. שמעינן דמתכוין מד זה והלכה לצד אחר לא מיקרי שוגג שחייב גלות וכתב הסמ"ג וטעמא משום שהם קרובים
סוף פרקוכן אמרינן לענין נזקי אדם באדם אף על גב דאמרינן ולנערה לא תעשה דבר לאונס ואונס רחמנא פטריה שנאמר 

פצע תחת פצע לחייבו על ]השוגג כמזיד ועל[ האונס כרצון" מכל מקום לא רבי רחמנא אונס גמור רק "כיצד הרגל ]כו:[
אונס דהוי כעין פשיעה. …

מכל הנזכר יש ללמוד לענין זה האיש הנוכחי נקרא פלוני בן פלוני אשר אלקים אנה לידו שנסע עם משרתו אשר אהבו על
[b  üchse  , = rifle]ביקש העגלה והנער רכב לפניו על הסוסים להנהיג העגלה והא ישב על העגלה ובידו כלי משחית הנקרא 

ורצה לפנותו ולזרוק מלואה ולירות אל השמים וכאשר הרים הברזל אשר עליה האבן אשר נותן אש והניחה עליה בא השטן
בתוכה ויצאה באש עם אבן ברזל אשר בתוכה ויצא אל העגלון הזה והמיתו וכאשר ראה הנוכח כי נתגלגל חובה על ידו בא
אל החכם שבעירו ובקש ממנו שיקבע לו תשובה ושאל ממנו המעשה אשר יעשה והדרך אשר ילך וקבע לו ענינים עד שיבא

כאשר מבואר בכתבו,הנה ק"ק קראקא 

והנה ראינו כי המעשה הוא קרוב לאונס ואין לו אפילו דין שוגג כל שכן דין מזיד לצדד לו תשובות מתוך דברי הרוקח ז"ל
כי הוא לא כיון רק אל המורדים והפושעים אשר עוזבים דרכם לשוב אבל לא אל השוגגים והאנוסים,

בפרט במעשהקרעו לבבכם ואל בגדיכם ומכל מקום כל אדם ידאג לנפשו לעשות תשובה שלימה בוידויים על דרך שנאמר 
כנ"ל.

לכן הסכמנו לדברי החכם שבעירו שקבע לו ענינים הנ"ל בפרט שקבע לו גם כן שיהיה גולה שנה תמימה לא ילין שני לילות
במקום אחד ובמקום שבעלי תשובה כאלו עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, ועל כן אם ימלא תשובתו כאשר חקק

לו החכם בכתבו אשר בידו נראה לנו שחזר לכשרותו ושב ורפא לו מאחר שכמעט היה אנוס בדבר.

אך זה ראינו שטוב לו שיתענה מהיום עד לאחר יום הכפורים כל יום מלבד ימים שאין אומרים בהם תחנון ולהתודות בכל
יום ערב ובקר ולפרט חטאו בינו לבין עצמו עד תום שנה שלימה ואחר כך יקבע אותו היום שאירע בו המעשה יום בכיה לו

.וחטאתי נגדי תמידלדורות להתענות אותו היום ולומר בו וידוי ותחנונים כיום שמת בו אביו על דרך שאמר דוד 

ואין להחמיר עליו יותר מזה כדי להקל על בעלי התשובות כדרך שמצינו בהקב"ה שפותח ידו לשבים ואינו חפץ במות המת
כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי בהם.

ועוד נאמר כי בתשלום תשובתו אסור לומר לו משם והלאה זכור מעשיך הראשונים ועובר עליו בבל תונו כי לא יזכרו לו
. זה הנראה ליאשרי אדם נשוי פשע כסוי חטאהעוד ראשונות, גם הוא בעצמו לא ידבר עוד מזה כי אם דרך וידוי, על דרך 

1ושלום על דייני ישראל.

שו"ת פנים מאירות2

על דבר שאירע מקרה בלתי טהור בג’ וד’ אנשים רעים אהובים יחד שישבו בבית אחד והיה מונח שם כלי משחית קנה
[ ולקח תחילה אחד כלי המשחית הנ"ל בידו וראה שלא היה סם השורף אשb  üchse  , = rifle]ביקש השריפה שקורין 

[ במקום הכאת האבן על הברזל ומשך הברזלbüchsenpulver, = gunpowder]פולוויר מתלקחת ומתלהט למרחוק שקורין 
עם האבן כדי שיצא אש ועשה כן פעם ושתים ויצא אש מן הכאת האבן על הברזל ולא הזיק ואחר כך לקח אחד מהם גם כן
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לבחון אם הוא יודע לעשות כן ומעשה ש"ט הצליח ויצא האש אשו משום חציו והבערה ללהב ולחלק יצאו העיגולים קטנים
[ מתוך קנה השריפה ונתחלקו לכל צד שאינו שוה לכל נפשschrotkugeln, = shot pellets]שרוט של עופרת שקורין 

והכהו נפש בראש הגלגולת ומיד קראו לחכמי הרופאים והניחו לו צרי ותחבושת על מכתו ואמרי שהוא בסכנה גדולה
ואמדוהו למיתה יותר מלחיים וחי אחר שני מעת לעת ויצו אל ביתו כדרך כל ארץ בדעה שלימה ומיושבת וימת

ועתה בא בעל התקלה וצועק ובוכה במר נפשו על מכשול עונו הגדול שאירע על ידו ורוצה לקבל תשובה כי אין לך דבר
שעומד בפני תשובה וכל מה שיורו אותו חכמים יקבל עליו לעשות כולי האי ואולי יחונן עליו ד’ צבקות בכן באשר שגדולה

כחה של תשובה אמרתי לעיין בדינו

 וז"לרמב"ם בהלכות רוצח פרק חמישי דין ב’והנה לפי דעת ה

אין הרוצח בשגגה גולה אלא אם כן מת הנהרג מיד אבל אם חבל בו בשגגה אע"פ שאמדוהו למיתה וחלה ומת
אינו גולה שמא הוא קירב את מיתת עצמו או הרוח נכנסה בחבורה והרגתהו

וע"כ הרמב"ם למד הא דאמרינן מלמד שחובשין אותו דאם מת נהרג על ידו היינו במזיד לענין קטלא אבל לענין שוגג פטור
מגלות משום דגבי גלות אשכחן מיני טובא דפטור כגון דרך עלייה וגבי מזיד אין חילוק בין דרך עלייה לדרך ירידה …

אבל ראיתי שהראב"ד השיג עליו ודעתו

שלא אמרו הרוח בלבלתו או פרכוסו הרגתו אלא כששחט בו שנים או רוב שנים אבל חבורה אחרת אין הרוח
ופרכוס מקרבין את מיתתו עכ"ל

וסברא זו כתבו גם כן התוספות בתירוץ שני ולפי זה היה חייב גלות

מכל מקום נראה דדין זה דמי להא דאמרינן בש"ס

אמר רבה היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה ... לענין גלות פטור

 אם כן הכא נמי כיון שמתחילה משכו בברזל והכה האבן על הברזל ויצא אש ולא הזיק לא אסיק דעתו שישבבא קמא כו:
שנותנים במחתה סמוך לנקבפולוור בקנה שריפה העיגולי עופרת ורובא דרובא אי אפשר לצאת העיגולים אלא על ידי ה

[flash panאשר בקנה ]?

ואף שמצינו שסידר הרוקח תשובה לרוצח להיות גולה ולהיות נע ונד ולא ילין ב’ לילות במקום אחד נראה דזה דווקא
אבל בשוגג אפילו אם היה חייב גלות אין ענינו להיותנע ונד תהיה בארץ במזיד גמור כמו דמצינו סמך לזה בקין דכתיב ביה 

נע ונד בארץ דגלות היינו שיגלה ממקומו ולא ישוב למשפחתו עד מות הכהן והיה דר במקום אחד בערי הלוים ועיקר גלותו
היינו שצריך לגלות ממקומו וקל וחומר בענין זה דלא חייבי גלות כלל

וכיוצא בזה מצינו בתשובת רמ"א … ואף שכתוב שם שהחכם בעירו קבע לו שיהיה גולה שנה תמימה ולא ילין ב’ לילות
במקום אחד נראה דחכם הזה אפשר שחשבו למזיד קצת ואינו דומה למתכוין לצד זה והלכה לצד אחר דהתם אין דרכה בכל

והוי אונס אבל הכא אורחא דמילתא מי שאינו בעל כח וכאיש גבורתו שיכול להחזיק בידו הכלי משחית הנ"ל בחזקה כח
פולוור מניע ידיו לאיזה צד המתגבר אבל בנדון דידן דלא עלה על הדעת שיצא מלואה עגולי עופרת בלתי נתינת פולוורה

במקום המחתה ובפרט כאן שבחנו מקודם פעם ושתים ותצא האש לריק בלי שום תנועה לא הוי ליה לאסוקיה דעתיה שתצא
נתפשטו לצדדים ולצידי צדדים ויציאתן מןשרוטין מלואה וגם לא ידע שהיא מלואה ועוד שלא נתכוון לצד האדם הזה רק ה

כלי המשחית עשו רושם

ועוד דהתם מיירי שמת לאלתר אבל בנדון דידן שחי שני מעת לעת ודעתו היתה מיושבת עליו בהשכל כדאי הוא הרמב"ם
2לסמוך עליו דאינו בר גלות כלל ...
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